


PRODUÇÃO
Proveniente de  vinhas  implantadas em solos argilo-calcáreos 
bem drenados,  este  vinho  apresenta  cor  rubi,  aromas  com 
frutos  vermelhos   maduros,  algumas  notas  de  chocolate   e 
frescura a  revelar a sua origem atlântica. A boca apresenta-se 
bem balanceada com acidez equilibrada, taninos suaves e bem 
maturados,   o   final   de   boca   mostra-se   equilibrado   com 
redondez e excelente volume.

PAÍS:  
TIPO:

ALCOOL:
ACIDEZ TOTAL:

AÇUCARES TOTAIS:
ACIDEZ VOLÁTIL:

TIPO DE GARRAFA:
CAPACIDADE :

Nº GARRAFAS POR CAIXA:
DIMENSÕES DAS CAIXAS:

PESO BRUTO:
CÓDIGO BARRAS EAN-13 (GARF):

CÓDIGO BARRAS  ITF -14 (CX):
PALETES:

Nº CAIXAS POR PALETE:
Nº DE CAIXAS POR CAMADA:

Nº CAMADAS:

PORTUGAL
VINHO TINTO “RESERVA”
13,5%
5,0gr/l
4,56gr/l                               
0,41
BORDALESA RESERVA
750 ml
6
235 X 155 X 308
7,5 Kgs
5600 353 670 14 8
1 5600 353 670 14 5 
EURO
125
25
5

FICHA DE PROVA
Obtido a partir das castas castelão, tinta roriz e alicante 
bouschet, vinificado em pequenas cubas de inox com 
temperatura controlada a 26ºc. O vinho teve um ligeiro 
estágio de 4 meses em barrica de carvalho francês.

PROVA ORGANOLÉTICA
Côr rubi violácio, aromas de bagas de bosque e especiarias, 
com toque de chocolate. A boca é estruturada e untuosa com 
taninos sedosos de boa qualidade a marcarem o vinho com 
final de boca aveludao e harmonioso.

SUGESTÕES GASTRONÓMICAS
Acompanha bem borrego assado no forno e outras carnes bem 
condimentadas, bem como queijos de pasta mole.

ENÓLOGO: ANTÓNIO VENTURA 
(Distinguido O Enólogo do Ano 2006 e 2013)

CONSELHOS PARA GUARDA
Armazenar em local seco e fresco na posição horizontal ao 
abrigo da luz solar.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Regional Lisboa

RESERVA
D’AMIZADE

CONTACTOS:
Luís Rosado/Pedro Rosado

e-mail: info@pacodascortes.pt
Tlm.: + 351 967 004 116 | + 351 968 210 955

 Siga-nos em facebook.com/pacodascortes

www.pacodascortes.pt



“Paço das Côrtes” é uma empresa profissional, 
dedicada a produzir e comercializar vinhos 
principalmente para exportação. Todos os nossos 
vinhos são “Reservas” da região de Lisboa, dos quais 
se destacam, “Reserva das Côrtes”, “Critterium 
Reserva”, “Reserva do PaSso”, “Reserva da Família”, 
“Reserva D’Amizade”, “Art!st”.

Em cooperação com um dos mais prestigiados 
enólogos Portugueses, António Ventura, (Enólogo 
do ano de 2006 e 2013), conseguimos criar vinhos 
de qualidade, com um estilo moderno e uma optima 
relação qualidade preço.

Produção e Comércio de Vinhos
Estrada Principal n.º 355-A r/c Esq. · Cortes · Apartado 501
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PAÇO das CÔRTES




